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Sammanfattning
En dagvattenutredning görs i syfte att kunna använda fastigheten Dotorp 6:28 m fl till
idrottsändamål och/eller andra verksamheter. Ett tidigt utkast till planförslag finns.
Genom att jämföra befintligt område med föreslaget område vid ett 10-årsregn med
varaktighet 10 min visar resultat på en tillkommande mängd dagvatten där VAhuvudman ansvarar för att fördröja 62 m3 och fastighetsägare 134 m3 dagvatten.
En dagvattenservis föreslås anläggas till planområdet och leda dagvatten till befintlig
dagvattenledning i Nordmannagatan för att leda vidare dagvatten till befintlig damm
nordost om planområdet.
En skyfallsutredning har gjorts där konsekvenserna av ett 100-årsregn har undersökts.
Tidigare undersökningar av dammen belägen nordost om planområdet visar att
kapacitet att omhänderta volymer vid skyfall finns. Svackdiken föreslås anläggas för att
leda volymer över Nordmannavägen vid skyfall.
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1

Inledning

Inför detaljplaneförslaget för fastigheten Dotorp 6:28 m. fl. som planeras sändas på
samråd görs en dagvattenutredning i syfte att kunna ändra markanvändningen för
området. Rapporten redovisar för de resultat och förslag som arbetats fram under
utredningen.

1.1

Bakgrund

På uppdrag av Falköpings kommun utreder ÅF-Infrastructure AB dagvattenhanteringen
inför detaljplanläggning av mark på fastigheterna Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7. Förslag
på markanvändning till idrottsändamål och/eller verksamheter finns.
Området är beläget söder om Nordmannagatan och öster om Majarpsgatan, se figur 1
och 2.

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerat med en vit linje (hitta.se, 2021).

Figur 2. Planområdet markerat i karta över Falköping (hitta.se, 2021).
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1.2

Uppdragsbeskrivning

I denna rapport kommer AFRY enligt uppdrag att redovisa för:
•

Utreda avvattning före nybyggnation

•

Utreda avvattning efter nybyggnation samt föreslå dagvattenlösning

•

Utreda konsekvenser av ett 100-årsregn samt föreslå åtgärder
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Förutsättningar

2.1

Underlag

Beräkningar har enligt Falköpings kommun tidigare utförts på damm nordost om
planområdet där resultat visar att kapacitet finns att fördröja ett 100-årsregn.
Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning:
Underlag

Datum

Avropsblankett

2021-04-28

Primärkarta

2021-05-19

Plankarta

2020-11-18

Ledningskarta

2021-05-19

Dagvattenplan

2020-10-01

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning:
Underlag

Utgivare

Publikationsår

P110

Svenskt Vatten

2016

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Länsstyrelsen

WebbGIS

Länsstyrelsen

Genomsläpplighetskarta

SGU

Jordartskarta

SGU

Jorddjupskarta

SGU

2.2

Dagvattenplan

I denna rapport har tillkommande mängd dagvatten vid regnmängder som VAhuvudmannen ansvarar för enligt P 110 beräknats. Klimatfaktor 1,25 har använts. Vid
gles bostadsbebyggelse ansvarar enligt P 110 VA-huvudmannen för ett 10-årsregn.
Fastighetsägare ansvarar för att fördröja 10 mm regn på reducerad area.
2.2.1

Flöden

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110
kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn.
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𝑖Å = 190 ∗ √Å ∗

ln(𝑇𝑅 )
𝑇𝑅0,98

+2

2

Där:
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]
𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]
Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟]
Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter nybyggnation används rationella
metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas
med följande formel. (Svenskt Vatten AB)
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘
Där:
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠]
𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎]
𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−]
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]
𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

2.3

Miljökrav på recipient för dagvatten

Planområdet ligger placerat ca 15 km söder om slutrecipienten Hornborgasjön.
Vattenvägens sträcka är ca 20 km mellan planområdet och Hornborgasjön. Vattnets leds
till en damm nordost om planområdet vidare via diken till Raglåsabäcken, Slafsan och
sedan Hornborgaån innan det når slutrecipienten. Se figur 3.

Figur 3. Översiktskarta med vattnets väg till slutrecipienten inritad.

2.3.1

Miljökvalitetsnormer för dagvatten

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som
Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade
miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk
lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för
vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.
Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens
vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status
3

eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den
ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för
vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status (HaV, 2016; VISS).
Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att
vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status
ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för
statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter
som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas.
Recipienterna är enligt vattendirektivet vattenförekomster och klassas i VISS enligt tabell
1.
Tabell 1. VISS statusklassificering av recipienter.
Vattenförekomst
Slafsan/Hornborgaån
SE646318-137103
Hornborgasjön
SE646918-136677

Status
(dagsläge)

Ekologisk status
MKN
(framtida mål)

Kemisk status
Status
MKN
(dagsläge)
(framtida mål)

Måttlig

God 2027

Uppnår ej god

God

Måttlig

God 2027

Uppnår ej god

God

Dagvattenflödet stäcker sig från planområdet via diken ut till Raglåsabäcken, vilken i
dagsläget saknar miljöklassning. Ur miljöaspekt ska dagvattenhanteringen upprättas på
ett sådant sätt att föroreningsstatusen för området inte försämras.
Enligt Falköpings dagvattenplan finns miljömässiga strategier för att upprätthålla en
hållbar dagvattenhantering. Ett av kraven syftar till att utsläpp av dagvatten inte får
påverka recipienters status negativt.
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Områdets förutsättningar

3.1

Planbeskrivning

Vid undersökning av höjder från Lantmäteriet visas att planområdet skiftar mellan ca
+213 m till +217 m över havsnivån. För att se profillinjen inom området, se figur 4.
Höjdskillnaden synliggörs i ett diagram, se figur 5. Observera att den mätta sträckans
start är längst söderut. Områdets totala höjdskillnad är ca 4 meter, där högsta punken är
en kulle med berg i dagen.
Norra delen av området sluttar nedåt i nordostlig riktning. Övriga delar av området
sluttar nedåt i ostlig ritning.

Figur 4. Höjdkarta med profilmätningslinje.
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Figur 5. Diagram för mätt höjdskillnad.

3.2

Geotekniska förhållanden

Geotekniska markförhållanden för området beskrivs nedan där information erhålls från
Länsstyrelsen.
Tidigare utförd geoteknisk undersökning saknas.
3.2.1

Markförhållanden

Jordarten i planområdet består av morän och visas i figur 6, där jorddjupet varierar 1-3
meter totalt, se figur 7. Den färgen för ”3-5 m” hittas högt upp till v. i bild men inte i
planområdet. Via kartvisaren finns observationer gjorda i närheten av området och är
markerade med stjärnor. Observationer inom planområdet saknas. Markområdet har låg
genomsläpplighet, se figur 8. Informationen är hämtad via verktyget Kartvisaren från SGU.

Morän

Figur 6. Bild från SGUs karta över jordarter.

5

1-3 m

3-5 m

Figur 7. Bild från SGUs karta över jorddjup. Stjärnor markerar observationer gjorda på platsen men berör inte
planområdet.

Låg genomsläpplighet

Hög genomsläpplighet

Figur 8. Bild från SGUs karta över genomsläpplighet.
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3.3

Avrinning

De befintliga avrinningsområdena för dagvattnet inom planområdet är uppdelade i två
stycken delområden namngivna A1-A2. Avrinningsområde beskrivs fortsättningsvis som A
i rapporten.
A1 innefattar den norra delen av planområdet. Avvattningen sker i nordostlig riktning ut
mot Nordmannagatan där vattnet leds till gallerbrunnar och sedan vidare till en damm
nordost om planområdet. Ansamlingar av dagvatten i dammen leds via ledningar vidare i
dagvattenledningar i nordostlig riktning. Figur 9 visar den befintliga dammen.

Figur 9. Bild på damm nordost om planområdet.

Avrinningsområde 2 motsvarar den södra delen av planområdet där avrinning sker i
sydostlig riktning ut mot befintliga byggnader. Dagvatten tas i nuläget inte omhand inom
planområdet utan avrinner förbi befintliga byggnader i sydostlig riktning mot befintliga
gallerbrunnar i Södermannagatan. Se figur 10 för avrinningsområden.
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A1

A2

Figur 10. Befintlig avrinning inom planområdet.

Platsbesök vid planområdet gjordes den 26 maj 2021. En okulär granskning gjordes av
området nordost om Nordmannagatan vid dammen, där in- och utlopp undersöktes och
bekräftades stämma överens med VA-underlaget. Synliga brunnar i området har också
jämförts med VA-underlag vilka bekräftas stämma överens.

3.4

Markavvattningsföretag

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en
vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut
stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Eventuellt berört
företaget måste omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras
(Länsstyrelsen, 2017).
Från planområdet till slutrecipienten hittas flertalet markavvattningsföretag men som på
grund av fördröjning inte berörs.
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Flödesberäkningar

Inför beräkningar av flödet har varje avrinningsområde behandlats var för sig och olika
marktyper har identifierats. De olika ytorna har mätts upp och multiplicerats med
lämplig avrinningskoefficient för att få fram ett dagvattenflöde per avrinningsområde.

4.1

Befintlig situation

Hela planområdet är indelat i två stycken avrinningsområden. Se tidigare beskrivning i kap.
3.3.
4.1.1

Markanvändning

Nedan beskrivs den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata ytornas
totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. Se tabell 2-3.

8

För beräkningar av flöden på upptagningsområden innan nybyggnation har följande
avrinningskoefficienter använts. Följande koefficienter finns att hitta i P110 tabell 4.8.
Asfalterad yta

0,8

Odlad mark/gräsyta/ängsmark

0,1

Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning av avrinningsområde 1.
Markanvändning A1
Odlad mark/gräsyta/ängsmark
Asfalterad yta

Yta [m2]
7 600
1 600

Totalt

9 200

Avrinningskoefficient
0,1
0,8

Reducerad yta [ha]
0,08
0,13
0,21

Tabell 3. Areaberäkning för befintlig markanvändning av avrinningsområde 2.
Markanvändning A2
Odlad mark/gräsyta/ängsmark

Yta [m2]
7 200

Totalt

7 200

4.1.2

Avrinningskoefficient
0,1

Reducerad yta [ha]
0,07
0,07

Flöden

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt
tabell 2-3. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 10-årsregn med en
regnvaraktighet på 10 minuter.
•

𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 228 𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning vid ett 10årsregn, se tabell 4.
Tabell 4. Beräknat dagvattenflöde för befintlig situation vid ett 10-årsregn.
Delområde
Avrinningsområde 1
Avrinningsområde 2

Flöden [l/s]
47
16

Totalt

63
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4.2

Planerad utformning

Planen för området möjliggör ytor och byggnationer för idrottsändmål och/eller
verksamheter, där 40% av ytan får bebyggas, och resterande yta hårdgöras. Beräkningar
är gjorda utifrån att hela planområdet hårdgörs för att säkerställa att planen kan
omhänderta eventuell tillkommande mängd dagvatten, men kan komma att ändras.
Planområdet antas bli en fastighet och kommer kunna hanteras som ett
avrinningsområde, A1.
Figur 11 visar ett urklipp från ett tidigt utkast av plankartan.

A1

Figur 11. Markanvändning visas i ett tidigt utkast av plankartan.

4.2.1

Markanvändning

Nedan beskrivs markanvändningen efter nybyggnation genom att redovisa de separata
ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. Se tabell 5.
För beräkningar av flöden på upptagningsområden efter nybyggnation har följande
avrinningskoefficienter använts. Följande koefficienter finns att hitta i P110 tabell 4.8.
Asfalterad yta

0,8

Takyta

0,9

Tabell 5. Areaberäkning av markanvändning efter nybyggnation för avrinningsområde 1.
Markanvändning
Takyta
Asfalterad yta

Yta [m2]
6 520
9 780

Totalt

16 300

4.2.2

Avrinningskoefficient
0,9
0,8

Reducerad yta [ha]
0,59
0,78
1,37

Flöden

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, där reducerade
ytor har multiplicerats med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med
specifikt flöde vid ett 10 minuters 10-årsregn, se tabell 6.
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𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 228 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]

•

Tabell 6. Beräknat dagvattenflöde efter nybyggnation vid ett 10-årsregn.
Delområde
Avrinningsområde 1

Flöden [l/s]
390

Totalt

390

4.3

Fördröjningsvolym

Beräkningar för respektive avrinningsområde har gjorts där relevanta koefficienter
använts för att få fram reducerade ytor. Vid beräkning av fördröjning har hänsyn tagits
till kravet att fastighetsägare själva fördröjer 10 mm regn för reducerad area.
Beräkningarna är baserade på möjligheterna till 40% bebyggelse och 60% hårdgjorda
ytor. Se tabell 7.
Tabell 7. Volym som fastighetsägare ska fördröja vid tillåten utbyggnad.
Fastighet
Fastighetsägare

Yta (m2)
16 300

Reducerad yta (m2)
13 700

Volym (m3)
134

För planområdets totala vattenmängd som ingår i VA-huvudmannens ansvar att fördröja
har den befintliga markanvändningen för planområdet samt 10 mm för fastighetsägare
subtraherats och en volym att fördröja räknats fram. Se tabell 8.
Värden för ett 10-årsregn med varaktigheten 10 minuter samt en klimatfaktor på 1,25
har använts. Beräkningarna har utförts i enlighet med formler och antaganden i avsnitt
2.3.2.
Tabell 8. Kalkyl över dagvattenvolym (m3) att fördröja som VA-huvudmannen ansvarar för.
Hela området med reducerad yta efter nybyggnation
Hela området med reducerad yta före nybyggnation
Fastighetsägare

Dagvattenvolym (m3)
234
-38
-134

Resultat

62

Den totala dagvattenmängd som VA-huvudmannen ansvarar för att fördröja är 62 m3.
Enligt tidigare beräkningar gjorda för områden i närhet till planområdet visas att en
befintlig damm har kapacitet till att fördröja 10-årsregn, samt regn vid ett 100årsregn/skyfall. Mer information återfinns i kap. 6.
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Föroreningar

Fördröjningsdammen norr om planområdet anses vara fullgod för rening. Vid anläggning
av parkering inom planområdet ska oljeavskiljare installeras.
Ett industrijärnvägsspår har tidigare funnits inom planområdet och en miljöteknisk
undersökning ska genomföras av Falköpings kommun för att se om föroreningar i mark
förekommer.
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6

Föreslagen dagvattenlösning

Planområdet saknar i nuläget dagvattenledningar. En servis föreslås anläggas och
anslutas till befintliga dagvattenledningar i Nordmannagatan. Befintlig höjd för
vattengång i Nordmannagatan är ca. +211 m och befintlig marknivå vid föreslagen servis
är +213 m. Övrig marknivå för planområdet är mellan +215 till +216 m, vilket möjliggör
anläggning av dagvattenledningar med självfall.
Längs Nordmannagatan finns en ledning från Skanova. Höjd är okänd och utreds vid ett
eventuellt projekteringsstadie.
Se bilaga A.

6.1

Översvämningsrisk

Vid kraftigare regn än det dimensionerande 10-årsregnen kommer vattnet inte kunna
avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet i planområdet. Då måste
området vara höjdsatt så att vattnet avrinner från byggnaderna mot områden som kan
översvämmas utan skador på byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda
fastigheter dimensioneras så att marköversvämningar med skador på byggnader sker mer
sällan än vart 100:e år (Svenskt Vatten P110, 2016).
För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnader vid nybyggnation måste
marken ges en tillräcklig lutning från byggnaden. Avrinningen sker då lämpligast i riktning
mot närliggande gator. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet
i första hand ska omhändertas inom planområdet.
Vid utredning av vad som händer i området vid ett 100-årsregn har nivåskillnader
undersökts i Scalgo vid 30 mm regn (klimatfaktor 1,25 inkluderad). Se figur 12.

Figur 12. Vattensamlingar vid ett 100-årsregn vid planområdet, bild hämtad från Scalgo.
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Då planområdet idag är obebyggt kan nybyggnation göras med höjdsättning så att
avrinning från byggnader sker. Befintliga byggnader sydost om planområdet riskerar idag
att översvämmas och vid exploatering av planområdet förvärrar situationen nedströms.
Tidigare beräkningar gjorda över dammens kapacitet vid 100-årsregn visar på att dammen
kan hantera tillkommande volym från planområdet. Planområdets befintliga höjd i
nordöstra delen är ca +213 m och vägens ungefärliga höjd +214 m. Anläggning av
svackdiken och höjdsättning föreslås för att säkerställa att inte översvämma befintliga
byggnader, och att vattenmassor vid skyfall istället leds över Nordmannagatan till
dammen. Se bilaga A för skyfallsåtgärder.
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